
 

 

 

 198721ז"התשמ, )שלטי- ברכב(קיו* נקנות שמירת הת
 

ובאישור ועדת )  החוק5להל.  (19845ד"התשמ,  לחוק שמירת הנקיו.16תוק" סמכותי לפי סעי" ב

 :אני מתקי. תקנות אלה,  של הכנסתההפני7 ואיכות הסביב

 

 גדרותה

 )א"תיקו. התשנ(

 5אלה בתקנות  .1

 ; רכב מנועי המיועד להסעת שמונה אנשי7 או יותר בנוס" על הנהג5" אוטובוס"

 ; דופ. פנימי ברכב5" דופ."

ג והמשמש או " ק4,000 רכב מסחרי בלתי אחוד שמשקלו הכולל המותר עולה על 5" טיולית"

 ;להסעת נוסעי7 מיועד לשמש

 ;רה כמשמעות7 בפקודת התעבו5" רכב מסחרי"ו" רכב", "מונית"

 רכב מסחרי בו תא הנהג נפרד מארגז המטע. ומשקלו הכולל המותר 5" רכב מסחרי בלתי אחוד"

 ;ג ושנית. לגביו היתר להסעת נוסעי7" ק4,000אינו עולה על 

 . לחוק6בסעי"  כאמור,  שלט המורה על איסור השלכת פסולת מרכב5" שלט"

 

 כנו של שלט וצבעיות

 .בצבע לב. על רקע ירוק" לת מרכב זה אסורההשלכת פסו"בשלט יופיעו המלי7  .2

 

 ידות השלט והאותיותמ

 .מידות השלט והאותיות לא יפחתו מהמפורט בתוספת הראשונה .3

 

 קו- קביעת השלטמ

בהתא7 למפורט , סתרההשלט ברכב ייקבע במקו7 גלוי לעי. שאינו נית. לכיסוי או ל .4

 .בתוספת השניה



 

 

 

 ביעת שלט ושמירתוק

להזזה או , היה מחומר עמיד ויוצמד לדופ. הרכב באופ. שאינו נית. לתנודהשלט י )א( .5

 .להסרה

 .יוחל" באחר, נתבלה השלט או ניזוק; נקי וקריא, במצב תקי., בכל עת, שלט יישמר )ב(

 

 חילהת

 .7 לאחר פרסומ.יתחילת. של תקנות אלה ביו7 השש .6

 

 

 

 וספת ראשונהת

 )3תקנה (

 

 ידות השלט והאותיותמ

 

 :באוטובוס ובטיולית )א(

 :מ לפי הדוגמה"ס 25×10 5שלט ה

 .מ" ס2 5ובה האותיות ג

 

 :חודבמונית וברכב מסחרי בלתי א )ב(

 :מ לפי הדוגמה"ס 15×7 5שלט ה

 .מ" ס1 5ובה האותיות ג

 

 

 



 

 

 

 וספת שניהת

 )4תקנה (

 

 קומות לקביעת שלטי- ומספר השלטי-מ

 

 וג הרכבס קו- קביעת שלטי-מ ספר שלטי- מזערימ

 אוטובוס )א( ופ. קדמי ד 1

  רי  וופ. אחד 1

  פנות האור>  ד בכל דופ. לפחות 1

חת מדפנות האור> או הדופ. א 1

 הקדמי
 ונית מ )ב(

 טיולית )ג( פנות האור> והרוחב ד בכל דופ. לפחות 1

ופ. הרוחב בחלק המקביל ד 1

 לתא הנהג
 רכב מסחרי בלתי אחוד )ד(

 

 

 

 )1987 באפריל 22(ז "ג בניס. התשמ"כ

 

 יצחק שמיר 

 ושר הפני7 ראש הממשלה 

 

 
                                                 

 .970' עמ, )28.5.1987(ז "התשמ, 5034ת "ק 1
 ). ימי7 מיו7 פרסומו30תחילת התיקו.  (540' עמ, )7.2.1991(א "התשנ, 5331ת "ק :יקו.ת


